
DUROC 
Leírás 
Módosított Bis akrilát alapú harapásrögzítő anyag és implantátumok lenyomatvételénél lenyomati 
felépítmények rögzítésére. Nagyon alacsony lineáris zsugorodás, thixotrop. 
  
Fizikális adatok 
Munkaidő+ szájon belüli kötési idő: 1’55” – 2’10” 
 
Biztonsági jegyzet 
Figyelmeztetés! 
A DUROC polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az orrnyálkahártyát, 
arra érzékeny személyeknél allergiás kontakt dermatitiszt okozhat.  
Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő 
vízzel öblítse át, és forduljon orvoshoz. 
Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való 
érintkezés esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg a bőrön. Ha bőrrel érintkezik, azonnal törüljük le egy pamut 
anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel. 
Bőrérzékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz. 
Kerülje a szájnyálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül 
bekövetkezik, távolítsa el az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a 
restauráció befejezése után. Ha az érzékenység továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. 
 
Óvintézkedések 
Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek 
védőszemüveget. 
 
Ellenjavallatok 
A DUROC használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a methakrilát gyantákra vagy bármely más 
összetevőre.  
 
Használati utasítás: 

- Távolítsa el a sapkát a tubusról, és ellenőrizze, hogy nincs –e eltömődve. 
- Csatlakoztassa a sárga keverő csőrt a tubusra. 
- Helyezze a tubust a keverő pisztolyba. 
- A tubus első használatánál nyomjon ki egy kis mennyiséget egy keverő papírra, hogy meggyőződjön 

arról, hogy mind a két anyag egyforma arányban jön a tubusból. 
 
Harapás rögzítés 

- Kissé szárítsa le a fogakat a harapás rögzítés előtt, de ha szükséges akkor izolálja a felszínt vazelinnel, 
vagy hasonló termékkel.  

- Töltse ki az alámenős részeket (pl. hidak) viasszal, vagy folyékony izolálóval (pl.: Notre Dam) . 
- A Duroc-ot száraz fogakon használja. A harapás rögzítés körülbelül 3-4 cm hosszú legyen. 
- Kérje meg a pácienst, hogy harapjon össze, és tartsa csukva, amíg a rögzítő anyag tökéletesen 

megszilárdul.  



- Amint az anyag megkötött (körülbelül 30 másodperc elteltével elér egy rugalmassági fázist), kérje meg 
a pácienst, hogy nyissa ki a száját.  

- Vegye ki a szájból a harapás rögzítőt. A teljes kötési idő 2 perc után áll be.  
- A harapás rögzítőt fertőtlenítse le.  

 
Implantátumok lenyomatvételi fejeinek rögzítésére 

- Rögzítse az implantátum lenyomat vételi felépítményeit. 
- Fecskendezze be a DUROC anyagot a lenyomati fejek köré addig, amíg el nem fedi az anyag. Az anyag 

kötése azonnal elkezdődik. 
- Amikor az anyag megkötött, folytathatja a végleges lenyomattal a munkát. 
- A lenyomati fejek rögzítését a lenyomattal együtt el lehet távolítani a szájból. 

  
Jegyzet 
Használja a DOROC anyagot az egész fogíven szegmensenként (3-4 fog).  
 
Tárolás és élettartam 
25°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, a DUROC 24 hónapig 
felhasználható. Hosszú ideig ne tárolja hűtőszekrényben ( pl.: éjszaka, hétvégén). Ha hideg az anyag, akkor 
merevebb az állaga. A könnyebb használat érdekében használat előtt 15 perccel hamarább vegye ki a 
hűtőszekrényből az anyagot. 
 
Tárolás & Eltarthatóság 
Duroc – 50 ml dual fecskendő+ 10 darab sárga keverő csőr  
DU-50   
 
Fontos utasítások 
- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott. 
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak. 
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt. 
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná 

válik.  
 
Utasítás 
Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás 
szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, 
ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a 
szavatosságot. 
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